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 نازکدوز زنانه ه : حرف           

 7-3/1/11/12کد استاندارد :                     

  4سری  – 30: تعداد سوال           مهارتآزمون کتبي                                                                                
 

    

 کدام است؟ ساده ترین و ابتدایی ترین دوخت با دست-1

 (زیگزاگ4  (پس دوزی3  (دندان موشی2 (کوک1

 از کدام دوخت برای اتصال موقت تکه های لباس استفاده می شود؟-2

 کوک ساده(4  (کوک برجسته3  (زیگزاگ2  (دندان موشی1

 بهتر است طول هر کوک ساده چه مقدار باشد؟-3

 سانتی متر 1تا  2/0(2    سانتی متر 2/0تا  22/0(1

 سانتی متر 2تا  2/1(4    سانتی متر 2/1 تا 1(3

 از این دوخت برای اتصال دایم تکه های لباس استفاده می شود؟-4

 (کوک برجسته4   بخیه(3  (زیگزاگ2   (کوک 1

 این دوخت سبیه بخیه معمولی است فقط در فاصله بخیه ها فضایی دوخته نشده معادل طول بخیه وجود دارد-2

 (زیگزاگ ساده4  (کوک ساده3  زیینیبخیه ت(2  (کوک برجسته1

 از این دوخت در آخرین مرحله اتو کشی پس از پایان دوخت لباس استفاده می شود-6

 بخیه تزیینی(4  (کوک شل3  (کوک ساده2  ( کوک برجسته1

 کوک ساده بخیه کوک برجسته جزو کدام گروه هستند؟-7

 (انواع پس دوزی4 با دست انواع کوک(3  (انواع پاک دوزی2 (انواع دوخت های درز1

 از کدام کوک برای اتصال الیی به پارچه استفاده می شود؟-8

 (بخیه ساده4  (بخیه تزیینی3  کوک برجسته(2  (کوک ساده1

 در کوک برجسته ...... توسط شال ل های کوچک اریب به پارچه لباس وصل می گردد و فواصل و طول شال ل ها...... است-9

 سانتی متر 1 –(آستری 2    مترسانتی  1 –الیی (1

 سانتی متر 3 –(آستری 4    سانتی متر 3 –(الیی 3

 کدام دوخت به خوبی کار بخیه ساده چرخ را انجام می دهد؟-10

 (بخیه4  (کوک ساده3  (زیگزاگ ساده2  (کوک برجسته1

 کدام گزینه مورد استفاده زیگزاگ با دست را نشان می دهد؟-11

 برای اتصال یک تکه روی قسمت دیگر(2   ه های لباس(برای اتصال موقت تک1

 (برای اتصال دایم تکه های لباس4    (برای اتصال الیی به پارچه3

 دوخت زیگزاگ از سمت ...... به ...... دوخته می شود-12

 (راست به چپ2      چپ به راست(1

 (یک طرف به دو طرف4     (دو طرف به یک طرف3

 اتصال تکه های لباس با چرخ کدام گزینه است؟ساده ترین دوخت برای -13

 (درز دوبله شکسته2      (دو درزه1

 (درز فرانسوی4      درز ساده(3

 بهترین دوخت درز برای پارچه های لطیف کدام است؟-14

 ( دو درزه2     ( درز دوبله شکسته1
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 (درز دوبله خوابیده4      (درز ساده3

 نام دیگر درز فرانسوی چیست؟-12

 دو درزه( 2     درز دوبله خوابیده (1

 ( درز دوبله شکسته4      ( درز ساده3

 به انواع دوخت هایی که مانع ریش شدن جا درز پارچه می شود گویند-16

 (دو درزه4  (پاک دوزی3  (بخیه فرانسوی2  (درز فرانسوی1

 پارچه های ضخیم و پارچه هایی را که به سرعت ریش می شوند با کدام روش پاک دوزی می کنند؟ -17

 ( پاک دوزی با دندان موشی2    (پاک دوزی با دست1

 پاک دوزی با نوار اریب(4     (پاک دوزی با تور3

 چه موقع درز ها را توسط قیچی زیگزاگ می توان پاک دوزی کرد؟-18

 (زمانی که پارچه زود ریش می شود2   تمام آستر می شود زمانی که لباس(1

 (زمانی که بخواهیم پاک دوزی دوام داشته باشد4  (زمانی که پارچه درشت بافت شده باشد3

 نام دیگر پاک دوزی چیست؟-19

 (دوخت ساده4  (دوخت درز3   (لبه دوزی2  (پس دوزی1

 ه های خیلی نازک توصیه نمی شود؟چرا روش پاک دوزی با زیگزاگ توسط چرخ برای پارچ-20

 (زیرا این پارچه ها دیر ریش می شوند2   زیرا باعث جمع درز می شود(1

 (زیرا این پارچه ها نیاز به پاک دوزی ندارند4   (زیرا پایه روی این پارچه ها نمی رود3

 نام دیگر پس دوزی چیست؟-21

 (لبه دوزی4  تودوزی(3  (پاک دوزی2  (سردوزی 1

 ین دوخت برای لبه دوزی انواع پارچه های لطیف مثل شیفون ارگانزا و ارگاندی کدام گزینه است؟بهتر-22

 (تودوزی باالیی زانفیکس2                                      پیچ رل(1

 (پس دوزی توام با چرخ4     (پس دوزی مخفی3

 در این پس دوزی دوخت از پشت و روی پارچه دیده نمی شود-23

 (زیگزاگ با چرخ2     یگزاگ ساده(ز1

 پس دوزی مخفی(4    (پس دوزی توام با چرخ3

 در در چه پارچه هایی باید بعد از دوخت ساسون آن را از وسط قیچی و به طرفین باز و اتو کرد؟-24

 (پارچه های نازک2     پارچه های ضخیم(1

 (پارچه های راه راه4    (پارچه های چهار خانه3

 اضافه درز چیست؟نام دیگر -22

 زاپاس(4   (چرت3  (برگردان2   (سجاف1

 کدام درزها را باید پس از دوخت چرت زد  و به طرفین باز کرد و اتو زد؟-26

 (برش های افقی4  (برش های مستقیم3 برش های پرنسسی(2  (برش های صاف1

 برای تو دوزی با الیی زانفیکس عرض الیی بهتر است چقدر باشد؟-27

 سانتی متر بیشتر از لبه سجاف2( 2   ی متر بیشتر از لبه سجافسانت 1(1

 و صحیح است2 1(گزینه 4   سانتی متر کمتر از لبه سجاف 1( 3

 پس دوز داخل سجاف )پس دوز توام با ماشین دوخت(بهتر است برای چه پارچه ای به کار رود؟-28

 ارچه های تور(پ4  (پارچه های لطیف3  پارچه های پشمی(2  (پارچه های نازک1
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 ابزاری است که برای صاف کردن لبه دامن های کلوش استفاده می شود؟-29

 (گونیا4  (خط کش موازنه3  (خط کش2  پاصاف کن(1

 در چه موقع بهتر است ساسون را بعد از دوخت به صورت مساوی و موازی با دوخت ساسون قیچی کنید؟-30

 (در ساسون های پهن2     (پارچه های نازک1

 صحیح است 3و 2گزینه (4     (پارچه های ضخیم3


